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  Data afişării anunţului pe site-ul CJM 08.06.2018 
         
 
 
Comisia de evaluare şi selecţionare numită prin                    
 HCJM nr.33/2018 

      
 

NOTĂ:  

1.Solicitanţii care au obţinut finanţare sunt rugaţi să se prezinte pentru semnarea contractului, la sediul Consiliului Judeţean Mureş, camera 68 (de luni până 

vineri, între orele 9.00 - 15.00), în termen de 30 de zile de la data afişării anunţului pe site-ul instituţiei, dar nu mai târziu de data de începere indicată în 

cererea de finanțare, respectiv până la data de 06.07.2018 după caz, cu ştampila şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli refăcut în funcţie de sumele aprobate.  

2. Contractele de finanțare trebuie încheiate anterior datei de începere a activităților finanțate, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data publicării 

rezultatelor. Proiectele pentru care s-au aprobat sume și pentru care solicitanții nu realizează demersurile necesare pentru respectarea acestei condiții 

vor fi eliminate de la finanțare !!!!! 

3. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-263211 – interior 1239 

         Anexa  
la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș  nr. 311/2018  

 
 
 

Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităților de tineret depuse pentru finanţare 

în anul 2018 de structuri neguvernamentale de și pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean 

 
Nr. 

crt. 
Nr. înreg CJM 

Denumirea asociației de/pentru 

tineret 
Titlul proiectului Suma aprobată (lei) 

 

1. 
7849/16.04.2018 

 

Asociația Muveszkucko Egyesulet - 
Asociația Odaia Artiștilor 

Organizare tabără de vară pentru tinerii 
muzicieni - 2018 
 

7.250 
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Nr. 

crt. 
Nr. înreg CJM 

Denumirea asociației de/pentru 

tineret 
Titlul proiectului Suma aprobată (lei) 

2. 
9565/04.05.2018 

 
Asociația Pro Christo et Ecclesia - 
Sectorul tineret Philothea Klub 

Găsește-ți valorile! 
 

5.000 
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9993/10.05.2018 
 

Societatea pentru tineret Outward 
Bound Romania 
 

Suntem mai buni decât credem - Competiție 
outdoor pentru liceeni 
 

9.250 
 

4. 
10046/10.05.2018 

 

Asociația MIET 
 

Academia Agrară 
 

5.000 
 

5. 10050/10.05.2018 
Asociația ”Caritas - Asistență Socială” 
Filiala Organizației Caritas Alba Iulia 

Promovarea mișcării ~Young Caritas” în rândul 
tinerilor din județul Mureș 

8.000 

6. 10059/10.05.2018 Asociația Euro-Media Advertising Tineri antreprenori - ediția a II-a 
15.000 

7. 10069/11.05.2018 
Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici 
Mureș 

DIA MOUNT CHALLENGE 
6.000 

8. 10115/11.05.2018 
Asociația Creactivity 
 

Tabăra Creactivity 
7.000 

9. 10119/11.05.2018 
Fundația Bonus Pastor 
 

Despre dependență fără tabuuri 
7.000 

10. 10157/11.05.2018 
Asociația Culturală Mureșul Superior 
 

Festivalul-concurs național de interpretare a 
cântecului popular ”Du-te dor cu Mureșul” 

19.250 

11. 10181/11.05.2018 Asociația The Tiberius Festival 

Formarea cu muzică de cameră a societății din 
rândul tinerilor în colaborare cu Asociația 
Culturală a Tinerilor din Bereni /concert clasic 
de dupăamiază cu cvartetul Tiberius și 
cântăreața Koszorus Krisztina 

2.000 

12. 10182/11.05.2018 Asociația Club Sportiv ”Înainte” ECHILIBRU - O șansă pentru fiecare 
9.250 

TOTAL 100.000 

 


